ALGEMENE VOORWAARDEN
I.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.
Toepasselijkheid
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onze offertes en de door ons
aangegane overeenkomsten. Voor zover door de wederpartij in haar aanbod of andere
correspondentie wordt verwezen naar andere voorwaarden, wordt de toepassing ervan uitdrukkelijk
afgewezen.
Afwijkingen van en/of aanvullingen aan deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking of de
desbetreffende overeenkomst.
De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd
gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voorwaarden op latere
overeenkomsten.
2.
2.1

2.2

2.4

2.5

Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden ons op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald. Onze offertes zijn slechts geldig gedurende een termijn van 2 weken na de
dagtekening ervan.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant en het
versturen door ons van een orderbevestiging. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn
gekomen op het ogenblik dat de orderbevestiging werd verstuurd. Een overeenkomst komt
eveneens tot stand doordat wordt aangevangen met de feitelijke uitvoering ervan.
Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door
onze medewerkers of andere personen die als vertegenwoordigers optreden, zijn slechts
verbindend indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door één van onze
zaakvoerders werd bevestigd.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle adviezen door ons verstrekt, zowel mondeling
als schriftelijk, niet bindend.

II.

HUUR

3.
3.1

Huurperiode
Alle huurovereenkomsten worden, behoudens andersluidend uitdrukkelijk bedongen,
gesloten per werkdag van 8 uren.
De huurtermijn vangt aan op het tijdstip aangegeven in de orderbevestiging. Wij hebben het
recht de aanvang van de huurtermijn te verlaten met maximaal vier werkdagen, zonder dat
enige schadevergoeding verschuldigd is. Na het verstrijken van deze termijn vier dagen, heeft
de huurder het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen,
zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

3.2

4.
4.1

4.2

Aflevering
Naargelang de goederen worden geleverd op onze zetel of bij levering op een andere locatie,
worden de goederen geacht te zijn geleverd en het risico te zijn overgegaan respectievelijk op
het ogenblik van de feitelijke bezitsverschaffing of wanneer de goederen op de
overeengekomen locatie zijn afgeladen.
De huurder zorgt ervoor dat op het ogenblik van de levering een daartoe bevoegde persoon
aanwezig is voor de in ontvangst name van de goederen. Voor zover niemand aanwezig is,
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4.3

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

zullen de goederen terug mee worden genomen en zijn de transportkosten meer een
schadevergoeding van 100,- € verschuldigd, dit alles onverminderd de verschuldigde huur, die
inmiddels een aanvang heeft genomen.
Alle gebreken of beschadigingen aan de verhuurde goederen dienen op straffe van verval te
worden vermeld op de leveringsbon uiterlijk de levering, bij gebreke waarvan de goederen
geacht worden te zijn aanvaard en zich in goede staat van werking te bevinden.
Retournering
De goederen worden teruggeven op de overeengekomen plaats en tijdstip. De gehuurde
goederen wordt bij de in ontvangst name of binnen de 3 werkdagen na teruggave nagekeken
op onze zetel. De in ontvangst name van de goederen zonder enig voorbehoud geldt niet als
aanvaarding. Voor zover de huurder aanwezig wenst te zijn bij het nazicht, dient hij zijn wil
hiertoe schriftelijk kenbaar te maken uiterlijk bij de teruggave. De huurder zal 24 uur vooraf
per fax of per e-mail worden ingelicht van de datum en het uur waarop de controle zal
plaatsvinden. Voor zover de huurder hierop niet aanwezig is of wenst te zijn, worden de
vaststellingen geacht op tegenspraak te zijn verricht.
De goederen moeten worden teruggegeven in de staat waarin ze zich bevonden bij de
levering. De huurder draagt de bewijslast dat de goederen in dezelfde staat worden teruggeven
als deze waarin ze zich bevonden ten tijde van de levering.
Indien bij het nazicht schade wordt vastgesteld, zal de huurder schriftelijk hiervan in kennis
worden gesteld met opgave van de kost van de herstelling. De huurder beschikt over een
termijn van 8 dagen om per aangetekend een (tegen)expertise aan te vragen, bij gebreke
waarvan de huurder geacht worden in te stemmen met het schadebedrag. De expertise zal
worden uitgevoerd door een in gemeenschappelijk overleg of door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel te Dendermonde aangeduide expert. De kosten worden
voorgeschoten en vallen ten laste van de huurder, tenzij wordt aangetoond dat de schade niet
door hem werd veroorzaakt.
Indien de goederen niet worden teruggegeven op het overeengekomen tijdstip is bovenop de
huurprijs van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een
schadevergoeding verschuldigd van 500,- € per dag vertraging, onverminderd het recht een
hogere schadevergoeding te vorderen zo hiertoe aanleiding bestaat.
Verplichtingen van de huurder
De verhuurde goederen dienen te worden gebruikt overeenkomstig onze instructies en die van
de fabrikant. De huurder, diens personeel, hulpersoon of aangestelden die in opdracht van de
huurder en / of onder zijn verantwoordelijkheid het verhuurde goed bedienen, dienen bekend
te zijn met het gebruik van het gehuurde goed en dienen te beschikken over de vereiste
diploma’s, certificaten, rijbewijzen, en dergelijke meer… Het bedienend personeel werkt
onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
De huurder is verplicht alles lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van
de verhuurde goederen te betalen. Indien van toepassing, dient de huurder op zijn kosten
ervoor te zorgen dat hij beschikt over alle nodige vergunningen en goedkeuringen. Tevens is
de huurder verplicht alle liggingplannen met betrekking tot kabels- en andere nutsleidingen op
te vragen.
De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van de verhuurde
goederen tegen diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het gebruik van sloten,
afsluitingen, opbergen en buiten het zich houden van de verhuurder goederen.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is het verboden de verhuurde goederen
onder te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen.
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6.8

7.
7.1

7.2

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

9.
9.1

Wij hebben het recht ten allen tijde de gehuurde goederen te komen inspecteren, ten dien
einde is de huurder verplicht de plaats mede te delen alwaar de goederen staan opgesteld.
De herstellingen en het onderhoud aan de verhuurde goederen kunnen enkel door ons worden
uitgevoerd of één door ons erkende reparateur. De huurder heeft geen recht of
schadevergoeding of huurprijs vermindering tijdens de duur van de herstellingen.
Ingeval van beslag, zal de huurder onmiddellijk de beslaglegger in kennis stellen van ons
eigendomsrecht alsmede ons hiervan in kennis stellen.
De huurder zal ons integraal vrijwaren voor elke vordering die door derden wordt ingesteld
met betrekking tot het gebruik van het verhuurde goed. Ten overstaan van de huurder, zijn wij
enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt ingevolge een gebrek aan het verhuurde goed
of door ons opzet of grove schuld. Tevens is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
van de huurprijs.
Schade, verlies en diefstal
Schade, verlies of diefstal van het verhuurde goed, moet binnen de 24 uur na het schadegeval
worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor elke schade, verlies, diefstal van het
verhuurde goed, ongeacht door wie deze werd veroorzaakt en zelfs ingeval van overmacht.
Ingeval van schade, verlies of diefstal van het verhuurde goed is de huurder verplicht binnen
de maand tot vergoeding over te gaan alsmede een vergoeding te betalen gelijk aan de
huurprijs totdat het verhuurde goed werd hersteld of vervangen. De huurder verbindt zich
ertoe een verzekering af te sluiten, waarbij wij worden aangeduid als derde begunstigde, ter
dekking van elke schade, verlies of diefstal van de verhuurde goederen en dit voor de waarden
zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Huurprijs en huurwaarborg
Ter nakoming van alle verplichtingen die op de huurder rusten, hebben wij het recht de
betaling te vorderen van een huurwaarborg die slechts zal worden vrijgegeven nadat is
vastgesteld dat de huurder alle verplichtingen is nagekomen. De huurwaarborg geeft geen
recht op intresten.
De huurprijs vermeld in de offerte of de overeenkomst is exclusief BTW en andere kosten of
taksen. De brandstofkosten en de kosten voor eventuele smeermiddelen zijn niet inbegrepen
in de huurprijs
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de huurprijs berekend per werkdag. Als
werkdag wordt beschouwd alle dagen, met uitzondering van zon- en feestdagen De huurprijs
wordt afgerekend op het einde van de huur, tenzij de huur werd gesloten voor langer dan een
week. In voormeld geval hebben wij het recht om per week betaling te eisen van de reeds
verschuldigde huur.
Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig en binnen de termijn zoals hieronder
in artikel 12 voorzien.
Ontbinding
Onverminderd het recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hebben wij het
recht de huur van rechtswege, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, en zonder
ingebrekestelling te ontbinden indien de huurder één van zijn verplichting niet nakomt. In
voormeld geval is tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van de totale
huurprijs, onverminderd ons recht een hogere schadevergoeding te vorderen zo hiertoe
aanleiding bestaat.
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De huur wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden bij
faillissement van de huurder, het aanvragen door de huurder van een regeling ter bescherming tegen
zijn schuldeiseres en de beslissing tot in vereffeningstelling.
Elke reclamatie dient op straffe verval te worden verricht binnen de 10 dagen nadat het schadegeval
zich heeft voorgedaan.

III. VERKOOP
10. Verkoop
10.1 Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, zoals gekend en
goedgekeurd door de koper. Eventuele zichtbare gebreken dienen te worden medegedeeld
uiterlijk bij de levering. Eventuele vorderingen uit hoofde van verborgen gebreken, dienen, op
straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 10 werkdagen na ontdekking.
10.2 De goederen worden verkocht franco op onze maatschappelijke zetel. Alle prijzen zijn
exclusief BTW en andere kosten of taksen. De leveringstermijn wordt slechts indicatief
vermeld en ingeval van vertraging in de levering, tenzij deze meer bedraagt dan 6 maanden,
heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding noch het recht om de overeenkomst te
ontbinden.
Onze garanties zijn beperkt tot de garanties die verleend worden door de fabrikant of
importeur. Wij zijn geenszins verantwoordelijk voor de juistheid of de volledigheid van de
door de fabrikant of importeur verstrekte gegevens. In elk geval is onze aansprakelijkheid
beperkt tot het herstellen of het eventueel vervangen van de verkochte machine, zonder recht
van de koper op enige bijkomende schadevergoeding.
11. Eigendomsvoorbehoud en risico overdracht
11.1 De eigendom van de verkochte goederen gaat slechts over na integrale betaling van de prijs.
11.2 Het risico met betrekking tot het verkochte goed, gaat reeds over vanaf de levering.

IV.

AANNEMING

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de uitvoering van de werken gedaan
binnen een normaal redelijke termijn.
12.2 Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen de 8 dagen na
ontdekking worden geformuleerd. Zichtbare gebreken worden gedekt door de ondertekening
van de werkbon, dan wel door de voorbehoudloze inontvangstname van de werken en of
machines. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval de onmiddellijk bij hun
ontdekking te worden gemeld. In voorkomend geval dienen de werken en/of machines te
onzer beschikking te worden gehouden voor gebeurlijk nazicht en controle.
In geval van erkende aansprakelijkheid in onzen hoofde, is deze beperkt tot het herstellen van
de gebrekkige werken en of machines.
12.3 Alle uitgevoerde werken geven aanleiding tot facturatie. Indien meerwerken noodzakelijk zijn
voor adequate uitvoering van de werken, wordt de opdracht hiertoe steeds impliciet vermoed.
Uitvoering van de werken, bewijst de opdracht en het akkoord hiertoe.
Het formuleren van klachten geeft nimmer het recht aan de opdrachtgever om betaling van
facturen te vertragen of uit te stellen.
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V.

BETALINGEN

12. Facturen
13.1 Alle facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen na factuurdatum. Bij gebreke hiervan, is
van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12
% per jaar en een schadebeding van 10 %.
13.2 Elke betaling zal eerst worden aangerekend op het schadebeding, vervolgens op de intresten
en daarna op de hoofdsom. Indien de wederpartij meerdere facturen onbetaald heeft gelaten,
zal elke betaling eerst worden aangerekend op de oudste facturen. Bovendien worden, bij
gebreke aan wanbetaling van één factuur, alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk
opeisbaar.
13. Zekerheid
14.1 Ter zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichting en ten belope van het aan ons
verschuldigde bedrag, met inbegrip van schadebeding, interesten en kosten, geeft de
wederpartij al haar huidige en eventuele toekomstige vorderingen op haar opdrachtgevers in
pand. De wederpartij machtigt ons het pand ter kennis te brengen van deze opdrachtgevers.
14.2 Behoudens onze schriftelijke toestemming, doet de wederpartij afstand van haar recht op
compensatie of van haar retentierecht.

VI.

SLOTBEPALINGEN

15. Nietigheid en overdracht
15.1 De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de
nietigheid van het geheel tot gevolg.
15.2 Wij hebben recht om alle verplichting uit hoofde van de door ons gesloten overeenkomsten
aan een derde over te dragen.
15.3 Alle vorderingen van de klant tegen onze firma, uit welken hoofde ook, verjaren na zes
maanden te rekenen vanaf de levering, einde huur of aanvaarding der werken. Deze termijn
kan niet worden geschorst, en enkel gestuit door een gerechtelijke actie.
16. Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1 Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde en de Vrederechter van het
kanton Beveren, zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die ontstaan naar
aanleiding van, of voortvloeien, uit een met ons gesloten overeenkomst.
16.2 Enkel het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing op de
door ons gesloten overeenkomsten.
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